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Archief M.A. Kwakman

   
 0.Beeld en geluid.  

Bevat 3 stukken
   
 1.Stukken betreffende de schaakclub "Oog in Al" te Utrecht.  1944-1947, 1938, 1959,

1967, 1974, 1980, 1982
   
 2.Stukken betreffende certificaat van echtheid van de N.V. Koninklijke Delftsch

Aardewerkfabriek "De Porceleyne Fles anno 1653" Delft-Nederland.  1991
   
 3-12.Zakagenda's.  1947-1981, 1985-1993

Bevat 10 stukken
   
  3.1947-1949
   
  4.1950-1952
   
  5.1953-1955
   
  6.1956-1958
   
  7.1959-1961
   
  8.1962-1964
   
  9.1965-1967
   
  10.1968-1970
   
  11.1971-1973
   
  12.1974-1976
   
 13-17.Zakagenda's  1977-1993

Bevat 5 stukken
   
  13.1977-1979
   
  14.1980-1981
   
  15.1985-1987
   
  16.1988-1990
   
  17.1991-1993
   
 18.Internationale certificaten betreffende inentingen.  1976, 1984
   
 19.Rijbewijzen.  1962-1982
   
 20.Benzinebonnen.  z.j.
   
 21.Notitieboekje.  1943, z.j.
   
 22.Zijn rapporten als leerling van de Rijks Hogere Burgerschool met vijfjarige cursus,

getuigschrift en bewijs van lidmaatschap.  1940-1945, z.j.
   
 23.Stukken betreffende Actuarieel Genootschap, vereniging voor

levensverzekeringswiskunde.  1947, 1950, 1952-1953, 1955-1956
   
 24.Circulaire van de Stichting het RK MULO-examen 1946 van A.M.F. v.d. Linden.  1946
   
 25.Verklaring van de Katholieke Volkspartij afdeling Utrecht over het trouw volgen van

de cursus voor staatkundige ontwikkeling in het seizoen 1957-1958.  1958
   
 26.Curriculum vitae van Marinus Antonius Kwakman, Willemsplantsoen 9 te Utrecht.

  z.j.
   
 27.Correspondentie met de Coöperatieve Levensverzekeringsmaatschappij Concordia

te Utrecht betreffende zijn sollicitatie.  1947-1948
   
 28.Stukken betreffende persoonlijke verzekeringen.  1953, 1957-1968, 1972, 1976, 1981
   
 29.Zijn personeelskaart.  1948
   
 30.Correspondentie met het Ministerie van Financiën over zijn benoeming tot

plaatsvervangend lid van de Centrale Beleggingsraad. Met bijlagen.  1978-1979,
1981

   
 31.Stukken betreffende de feestelijke bijeenkomst in verband met de beëindiging van

het zelfstandig voortbestaan van de stichting Concordia-groep.  1990
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Archief M.A. Kwakman

 32.Stukken betreffende overeenkomst tussen H.H. Dekkers (directeur) en M.A.
Kwakman (adjunct-directeur) van Concordia.  1967

   
 33.Lijsten van de Raad van Commissarissen, leden en waarborgende leden.  z.j.
   
 34.Zijn voordracht inzake pensioenvoorlichting. Met bijlagen.  1961, 1967, z.j.
   
 35.Stukken betreffende "de lunchclub" met als doelstelling het over en weer in de

informele en vertrouwelijke sfeer informatie vragen en geven over alle mogelijke
onderwerpen.  1940-1987

   
 36.Mondelinge examenvragen voor een gesalarieerde bestuurder van de Nederlandse

RK Kappersbediendenbond gehouden 29 januari.  1946
   
 37.Stukken betreffende de rechtspositieregeling.  1963, 1966-1967, 1971-1975,

1979-1983, z.j.
   
 38.Vragenlijst kandidaat-bestuurders van onder toezicht staande instellingen. Met

bijlage.  z.j.
   
 39.Stukken betreffende de raad van commissarissen en de raad van bestuur van de

"Nieuwe Onderneming" (de Reaal Groep).  1990
   
 40.Correspondentie met Vincent Bakker van Vrij Nederland over artikelen van hem in

die krant. Met bijlagen.  1976-1978
   
 41.Zijn artikel "Extra reserves voor winstdeling" in Elseviers Magazine van 21 juli.

  1984
   
 42.Artikel "Opening van zaken" van J.H.C. Couwenberg en M.A. Kwakman in het

tijdschrift Aspecten van augustus/september.  1981
   
 43.Zijn persoonsbewijs.  1943
   
 44.Zijn legitimatiebewijs van de luchtbescherming te Utrecht. Met bijlage.  1944, z.j.
   
 45.Bewijs van lidmaatschap van de Nederlandse RK Bond van Handels- Kantoor- en

Winkelbedienden Sint Franciscus van Assisië.  1947
   
 46.Brieven van drs. J.B. Niënhaus en dr. H. van Munster over het bedrijfspastoraat in

het dekenaat Utrecht. Met bijlage.  1978
   
 47.Stukken betreffende de ontwikkelingen in de St. Dominicusparochie te Utrecht.

  1971-1973
   
 48.Verslagen van de bijeenkomsten van "Open Kerk" regio Utrecht. Met bijlagen.  1972
   
 49.Stukken betreffende Utrechtse Stedelijke Raad van Kerken.  1970-1974
   
 50.Circulaire van de Pastorale Raad van het aartsbisdom Utrecht over de

bisschopsbenoeming in Roermond.  1972
   
 51.Verslagen van de vergaderingen van het Parochieel Overleg Orgaan (P.O.O.) van de

parochie H. Dominicus te Utrecht. Met bijlagen.  1972-1976, z.j.
   
 52-57.Stukken betreffende zijn pensionering.  1989-1991

Bevat 6 stukken
   
  52.Eerste gedeelte.  1989-1991
   
  53.Tweede gedeelte.  1989-1991
   
  54.Derde gedeelte.  1989-1991
   
  55.Vierde gedeelte.  1989-1991
   
  56.Vijfde gedeelte.  1989-1991
   
  57.Zesde gedeelte.  1989-1991
   
 58.Bewijs van lidmaatschap als begunstiger van het liefdewerk "Het penningske van

Sint Antonius".  1948
   
 59.Organogram van Concordia en MAVAS.  1960
   
 60.Oorkonde ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Concordia

Levensverzekerings Mij op 19 november en als blijk van waardering van 25 jaren
inzet voor de Concordia-gemeenschap.  1982

   
 61.Oorkonde ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum op 1 maart en als blijk

van dank en waardering de gouden Concordia-speld.  1988
   
 62.Oorkonde behorende bij zijn koninklijke onderscheiding tot Ridder in de orde van

Oranje Nassau met speld, uitgereikt op 18 februari.  1988
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 63.Een gouden dukaat (een officiële Nederlandse munt).  1985
   
 64.Een dubbele Nederlandse gouden dukaat met inscriptie "Concordia res parvae

crescunt".  1988
   
 65.Een gouden dukaat met inscriptie "Concordia res parvae crescunt".  1990
   
 66.Een knoopsgatspeld met inscriptie "25 HKW".  z.j.
   
 67.Memo's aan diverse personen betreffende zijn werkzaamheden voor Concordia.

  1998
   
 68.Correspondentie met verschillende personen en instellingen. Met bijlagen.  1958,

1984, 1986-1987, 1989-1991
   
 69.Schriftelijke cursussen "boekhouden" van de stichting voor Buiten-universitair

onderwijs in de actuariële wetenschappen.  1950
   
 70.Schriftelijke cursus "administratie en handelskennis" van de stichting voor Buiten-

universitair onderwijs in de actuariële wetenschappen.  1950
   
 71.Schriftelijke cursus "levensverzekeringswiskunde B" van de stichting Buiten-

universitaire onderwijs in de actuariële wetenschappen.  1953
   
 72.Tentamens levensverzekeringswiskunde B, waarschijnlijkheidsrek. en

mathematische statistiek en administratie en handelskennis. Met bijlage.  1950,
1954-1958

   
 73.Cursus verzekering en inkomensbelasting.  1951-1952, z.j.
   
 74.De schrijfblokken met zijn handgeschreven verslagen van vergaderingen over de

fusie.  1990
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